
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  154: الشريط رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 154-والنور الھدى سلسلة

 

 - : الشريط محتويات

 ) 00:01:21. (  بالتقسيط البيع حكم - 1

 ) 00:07:25(  ؟ يأتم الكفار ھؤ9ء قتل إذا فھل قتله يريدون مسلم تعذيب على مجتمعين كفارا وجد رجل - 2

 ) 00:12:32(  تضعف؟ ھل برواية تفرد إذا نعيم أبو - 3

 ) 00:18:00. (  تطبيقھا وبين النظرية القواعد بين أحيانا الموجود ا9ختDف - 4

 ) 00:21:20. (  المسلم ھجر على الكDم - 5

  ) 00:44:20) . (  هللا بنور ينظر فإنه المؤمن فراسة إتقوا(  الضعيف الحديث بنصوص الشيخ ذكرھا التي القصة - 6

   �� �� �� 

 

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

 

  ضعيفا يكون ... يكون ملا ... هذا مثل اجلبل يف بيوت تالقي اجلبل يف هيك مثل سيصري ... : السائل

   مناسب غري منظرها فكان ... حديد من قطعة وضعت أمس من أفضل هذه : السائل

   ... جييب لو ... واضحا صوته يكون حىت لبسأ السائل : السائل

   يعين بندورها : الشيخ

   بندورها نعم : السائل

  . السؤال إىل نرجع : السائل

  . املدعاة اإلباحة هلم يستقيم ال حينئذ اقول ، نعم أي : الشيخ

  . نعم : السائل

 أن يريد الشركة صاحب أنت من - السالم وعليكم_  الشريعة مقاصد إىل نظرنا إذا فيما فرق ال ألنه : الشيخ

 الصورة هذه يف سواء لك أقول ، ومخسمائة آالف أربعة وبالتقسيط كاش آالف أربعة مثنها ، سيارة عليك يشرتي

 أريد يل وتقول آالف أربعة أقرضين فضلك من لك أقول وغين شركة صاحب أنت ، أخرى صورة يف أو مباشرة

  . فيه إشكال فيه ما حرام ذاه مخسمائة أريد فائدة اليوم يسموا كما



  . نعم : السائل

 أنا طيب ، آالف أربعة مثنها سيارة اشرتي أريد واهللا ، آالف أربعة تريد ملاذا أوضحت إذا خباصة و : الشيخ

 دخل أنه سوى فرق فيه ما ؟ الصورتني بني الفرق هو ما ... مقابل مخسمائة وتعطيين آالف أربعة سيارة أعطيك

 شكلية قضية فصارت  حرم ما الستحالل ذريعة البيع اختذنا ، بيع وهنا دين ، األوىل لصورةا جديد عامل هنا

 من كثري جيهله الذي احلديث ويف معروفة الكرمي القرآن يف السبت قصة يف ذلك على التنصيص جاء كما متاما

 لعن(  السالم عليه قوله وهو أال املوضوع صميم يف عالقة له أنه مع إطالقا ... يذكره يقال كما أحد ال و الناس

 شيئا أكل حرم إذا وجل عز اهللا وإن أثمانها وأكلوا باعوها ثم فجملوها ، الشحوم عليهم حرمت اليهود اهللا

 هذه معىن ما ، شكل تأويل إذا ... فذوبوه الطبيعي الشحم على داروا هنا اليهود فعلت ماذا ، ) ثمنه حرم

 أربعة الشراء مثن على مخسمائة الزيادة وبني املوضوع يف والشراء البيع إدخال على بدل آالف أربعة مقابل الزيادة

  . يقال كما الطاحون على دروب كله البيع املوضوع يف أدخل ملا آالف

 أن قال بيعة يف بيعتان ما له قالوا حرب بن مساك ، احلديث راوي إنه منك اجللسات بعض يف مسعت : السائل

  ؟ بكذا ونسيئة بكذا حاال الشيء هذا إن يقال

  . مبرويه أدرى والراوي مسعود ابن حديث هذا ، نعم أي : الشيخ

  ؟ املسألة يف نص يعين : السائل 

  املسألة يف نص : الشيخ

  واضح : السائل

  . نفسها املسألة هذه كراهية يف البصري احلسن عن صحيح سند فيه جاء يعين اجلعد مسند يف ... : السائل

  . نصوص الرزاق عبد مصنف يف عندك فيه : الشيخ

   شيبة أيب ابن مصنف يف وال الرزاق عبد مصنف يف ال يف ما احلسن عن ال : السائل

  ؟ القول من بدعا ليس القضية يعين نصوص يف : الشيخ

  .  عليها متفق أا يصورها كما ليس : السائل

 ما كل له فيجمعون هدفا يريدون ، علمية جلنة أو الفتوى ما الفتوى باسم كانت إذا وخاصة  باهللا أعوذ : الشيخ

  . ذلك من الصواب يتحروا أن دون به يؤيدون

 التقسيط بيع حكم"  جديد طبع كتاب له وكان مقنع حممد األستاذ اإلسالمية اجلامعة يف دكتور عندنا : السائل 

 الربا او أوكسهما فله يعةب في بيعتين باع من(  حديث يعين ما -  اهللا سبحان ويتكلم ، " والقانون الشريعة يف



    العلم أهل عند كالم فيه وهذا علقمة بن عمرو بن حممد فيه احلديث هذا يقول ... )

  . عالية يف شوية مرتفعة درجته األحباث يف نشيط هو ... : السائل

   اجلامعة يف دكتور أستاذ : السائل

   واحد أعلى ممكن بالضبط : السائل

  . السابقني الفقهاء من كثري يف بالتحرمي القائلني الفقهاء مذاهب ينقل أنه نذكرها فائدة ناقل هنا لكن : السائل

   خريه كثر : الشيخ

 ، املسألة يف متوسطا قوال له إنه يقول السعودية يف أنه يبدوا املصري أمني امسه دكتور وفيه اجلواز ويرجح : السائل

  ... حممد.  حالال وال حراما رآه هو ال يعين

   حي هذا : الشيخ

  ؟ فيها رأي له هل التقسيط مسألة يف الشوكاين ، شيخ : السائل

  شفناها ما فيه رسالة له : الشيخ

  .  آخر ... منه يفهم كالم له السيل ويف اجلواز منه يفهم كالم له النيل يف : السائل

  

 جسم أطراف طيعبتق وبدأوا أعجمي بلد يف مسلم على الكفار ملة من رجال ثالثة اعتدى شيخنا : السائل

 هذا ويعرف الكفر ملة ألم الثالثة هؤالء يعرف مسلم رجل فمر الناس على بعيد مكان يف ، نعم أي الرجل

 يشرحوا نازلون وهم األوضاع هذه يف رآهم ملا مسدس معه يعين مسلح الرجل مسلم وهو أيديهم بني الذي الرجل

 فكر الرجل فهذا أكثر يعذبوه حىت ملحا حتتها يضعون و قدمه آخر يسلخوا أم  م األمر وصل حىت بالرجل

 املسدس فتناول يقتلهم أن بد ال أنه عنده ترجح مث شيء آخر يفكر مث اهللا عند آمث أنا هل هؤالء قتلت أين لو

 على هل التعذيب أثر من طبعا مات أيدهم بني كان الذي املسلم هو الذي الرجل هذا خبصوص أما الثالثة وقتل

  ؟ إمث عليه هل الكفرة الثالثة قتل الذي لالرج هذا

 هؤالء الثالثة فقتل ، آخره إىل واجتهد نفسه حاكم أنه مبعىن تعرضها أنت اليت الصورة هذه كان إذا : الشيخ

  ؟ إمث عليه فليس املسلم  على املعتدين الكفار

  ؟ خريا اهللا جزاك : السائل

  ؟ الفعلة نفس يفعل  هل ؟ قتله من انتهوا وقد الرجل هذا جاء إذا : السائل

  ؟ يعين كيف : الشيخ



  ... جاء : السائل

  ؟ وسؤاله سؤالك بني الفرق ما : الشيخ

 والصورة أمحد أبو األخ ذكرها اليت الصورة على يعذبونه رآهم األوىل الصورة الفرق يل يبدوا فيما فرق فيه : السائل

   اكماحل بدور سيقوم هو اآلن ... قتله من انتهوا أم األخرى

  احلاكم اختصاص من ليس األوىل الصورة يف : الشيخ

 قتله من انتهوا األخرى والصورة ، تعذيبه يباشرون اآلن ينقذه أن لعله يتدخل أن عليه جمرب األوىل الصورة : السائل

.  

  ؟ موته كان التعذيب نتيجة أن سؤاله من فهمته الذي هو اجلواب ... من مسعنا : الشيخ

  ... قتلهم يعين مات قتلهم بعدما : السائل

  ... فقتلهم موته سبب هو له الثالثة تعذيبه أن فهمت أنا ال : الشيخ

  ... : السائل

 سبب وكان آخره اىل ايش ادري وما ملحا له ووضعوه وشرحوه وعذبوه أخذوه أنه منك فهمت أنا متهل : الشيخ

  . هو فقتلهم موته سبب ذلك

 يف بدأ ملا أثناء أما ميت املسلم الرجل هذا أن رأى الثالث قتل ما بعد ، يخش يا أعرف ال التفصيل هذا : السائل

  ... حي أو مات هو هل أدري ما القتل

  . يقتلهم أن جيوز ما األوىل الصورة يف احلكم خيتلف وبالنتيجة الفرق يأيت : الشيخ

  . حيا الرجل دام ما : السائل

 هذا على توافق أنت ... ألن جيوز هذه والصورة  قتلوه أم هذه الصورة يف فهمت أنا قتلوه ما ألنه : الشيخ

  .  هذا تقول بسببهم الرجل ميوت أن قبل كان الثالثة هلؤالء قتله بأن تقول أنت أنك أخريا ... الذي

  . الصورة هذه يف يعذبونه وهم قتلهم وهو الرجل ميوت أن قبل : السائل

  . السؤال عن وأجب الكالم تعيد ال : الشيخ

  ... شيخي يا طيب : سائلال

 من حالة له اجلريح هذ ، جاوبه سؤاال أسألك غريي وال أنا شيئا أمسع أن أريد ما سؤال ال على أجب : الشيخ

   مات مث قتلهم الثانية احلالة املسلم ذلك فقتلهم تعذيبهم بسبب مات األوىل احلالة حالتني

  . السؤال عليه صورة أي : السائل



 هذا بدون يعيه يستطيع ما االنسان أنه إال موجود اجلواب أعطيك أنا ، موجود جوابك أنا شيخ يا ال : السائل

  .. يعين الشيء

  .  عندك من ترقيعة هذا : الشيخ

  

  

   قاعدة هذه هل ... تفرد هل : السائل

 يصح لفه نعيم أيب تفرد يف النظر إال يبق ومل ، ثقات كلهم نعيم أيب منطوق أن سؤالك من افهم أنا : الشيخ

  . ؟ سؤالك هذا ال أم هذه واحلالة احلديث

  . نعيم أيب ... قصدت ما أنا ال : السائل

  . لك ذكرته الذي التحديد ذا متشي ؟ نعيم أبو به تفرد سؤالك معىن ما إذا : الشيخ

   ... : السائل

   سؤاله يشرح هو خليه : الشيخ

 عالمة وضعت ، ضعيف فهو باحلديث احللية احبص تفرد إن تقول اليت بالقاعدة ضعفه لعله ... : السائل

  ؟  باطلة القاعدة هذه يعين أعلم فما تعجب

  ؟ نعيم أيب بتفرد احلديث يضعف الذي من : الشيخ

  ... : السائل

   ... السؤال افهم بدي ... من اآلن يهمين ما أنا : الشيخ

   ... نعم : السائل

 وال ، صحيح فهو صحيحا الصحايب إىل منه إسناده وكان األصفهاين نعيم أبو رواه حديث أي امسع : الشيخ

 ميله مع ترمجته يف ذلك ذكر جاء كما الراوية يف وإتقانه وضبطه وحفظه نعيم أيب ثقة يعرف علم طالب أن أعتقد

 أبو بروايته يتفرد حديثا جيد احلقيقة هذه يعرف علم طالب أن أعتقد ال عليها نقره ال اليت الصوفية من شيء إىل

 اعتقادي هذا ، نعيم أبو بروايته تفرد ألن ويضعفه فيه يغمز فهو فيه يغمز فهو مغمز نعيم أيب سند يف وليس يمنع

  . أمره حقيقة ما أدري فما إليه تشري أنت الذي أما

 ذكر هل أدري ما ، التاريخ يف عباس ابن به تفرد ما يقول للسيوطي الكبري اجلامع خطبة اية يف لعله : السائل

  . ذهين عن يغيب اآلن يذكر مل أو ليةاحل



   ذكره من حىت ذكر ما ال : الشيخ

  . مطردة قاعدة ليس : السائل

   هو هذا : الشيخ

  ... صحيحة بأسانيد آيت الصحيحة يف موضع من أكثر الشيخ ذكر فيه : السائل

  . نعم أي : الشيخ

   عليكم السالم : السائل

  . تهوبركا اهللا ورمحة السالم وعليكم : الشيخ

   الكالم نفس الفردوس مسند يف ... : السائل

 تعليقا احلديث يعلق جيده ما كثريا الفردوس مسند يدرس الذي ، غالبية مطردة ليست القاعدة هذ ال ال : الشيخ

 األصبهاين يعين الشيخ أبو قال يقول ما كثريا املؤلفني أغلب أو املؤلفني كل شأن هو كما إسنادا يسنده وال

 ، نعيم أيب مثل حافظ أيضا الشيخ أبو ، اليوم إلينا أكثريها تصل مل اليت كتبه من كتب من نقله أنه هذا ومعىن

 معلقا املسند يف كونه ذلك يضر فال صحيحا الصحايب وبني الشيخ أيب بني إسناد كان فإذا منه طبقة وأعلى

 يقال الفردوس صاحب به تفرد ما أن املهم وهكذا  اهللا عبد أبو احلاكم قال احلاكم عن مثال يقول لذلك عليه

  . نعم ، عامة قاعدة وليس أغلبية كقاعدة ضعيف

 من األصول يف ليس حديث كل أن اجلوزي ابن يذكرها اليت القاعدة من عليه ورد هذه يعين هذه لعل : السائل

  . أعلم واهللا الباب هذا

  .  إطالقه على ليس : الشيخ

  

 ميكن التطبيق عند الكالم بظل النظري هو فيه العملي الشيء املائة يف مائة ةدقيق تكون ال التطبيق عند : السائل

  . خيتلف

  عمومه على يظل العام ، األصول علم نفس على مطردة قاعدة فيه ما آنفا قلنا كما احلقيقة هو ال : الشيخ

 عن االبتعاد إىل اهللا هداك أن على اهللا محدت ما اجلواب هذا مسعت ... اهللا شاء ما -  ، خيصصه ما يأيت حىت

  . اهللا رسول على الكذب

  .خبري لك دعوت لك قلت : السائل

   يل تدعي ... : الشيخ



  . تقصده الذي احلديث هذا ... : السائل

   ... الشاهد نعم أي ، كيس املؤمن أن يقرؤه هو أنه خشيت ما اكثر  أنا املؤمن ، نعم أي : الشيخ

  . نفسه دان من الكيس : السائل

 اهللا على وتمنى هواها نفسه أتبع من والعاجز الموت بعد لما وعمل نفسه دان من الكيس(  : الشيخ

  . تذكره أنك إياك ، ضعيف هذا ) األماني

  ... : السائل

 حتتج أنك خشيت احللقة وسط جالس ... مبناسبة ) فطن كيس المؤمن(  احلديث ذكرنا حنن لكن : الشيخ

  . ) الحلقة وسط جلس من ملعون(  وهو ، هذا احلديث يشبه آخر حبديث علي

  ... هكذا.  باهللا إال قوة وال حول ال : السائل

  ... ، ضعيف هذا ذاك من بالنا رحينا ما مثل منه بالك تريح : الشيخ

  . الصوت ألجل قليال تقربوا إخوة يا : السائل

  . علي ينطبق الضعيف احلديث أريد وما احللقة وسط يف أكون أخاف : السائل

  .  مفعوله هذا ... أنك كالمك من فهمت الذي يعين : شيخال

  

 أنا حكينا كنا املسلم هجر ملوضوع بالنسبة ... ضعيف ... الصورة يف يكونوا الشباب حىت ... : السائل

 املسلم هجر يف الواردة األحاديث معروف يعين طبعا ، املوضوع يف البحث أجلنا مث التلفون على واألستاذ

   بشر حنن ... املوضوع هذا يف لنا حيكي االستاذ نريد املسلم على املسلم حق به ويستدل

 جيوز ال أنه كما االمرين بني فاجلامع الغيبة موضوع يف الدقة تشبه دقة فيه اهلجر موضوع أن شك ال : الشيخ

 معروف  ناءباستث احملرمة الغيبة أن وكما املسلم يستغيب أن للمسلم جيوز ال كذلك للمسلم املسلم من اهلجر

 ذلك وراء وما أيام ثالثة فقط جيوز شرعي سبب ألجل املسلم فهجر الشرع يف استثناء اهلجر يف كذلك الشرع

 لرجل يحل ال( :  قال أنه وسلم آله وعلى عليه اهللا صلى النيب عن الصحيحني يف املعروف احلديث يف حرام فهو

 أخاه يبدأ الذي وخيرهما هذا عن وهذا ذاه عن هذا فيعرض يلتقيان ثالث فوق أخاه يهجر أن مسلم

 وهذا الثالث الليايل أو الثالثة األيام هذه يف باهلجر الرتخيص مع اهلجر حترمي بيان احلديث هذا ففي ، ) بالسالم

 عز ربنا ، )) ضعيفا اإلنسان وخلق(( :  بقوله ووصفه وجل عز اهللا خلق الذي اإلنسان ضعف من الواقع يف

 يهجره أن له جيوز أو ، له جيوز فال هجره مسلم له ألخ بنسبة نفسه غيظ عن الرتويح له حفأبا  به تلطف وجل



(  أوله يف قال الذي احلديث هذا بنص حمرما اهلجر يصبح ذلك على زاد ما فإذا األمر ينتهي مث أيام الثالثة هذه

 الباعث كان إذا إال ذلك فليس رمةاحمل الغيبة من املستثىن إىل أشرنا كما منه املستثىن أما ، حيرم أي ) يحل ال

 الغرض هلذا املسلم هجره فإذا الشرعية املخالفة من فيه واقعا يكون قد عما وصرفه املهجور تربية هو اهلجر على

 ثالثة بعد حرام أنه وهو األصل احلكم ويعود جيز مل وإال جاز املهجور هذا لنفس إصالحي غرض ظاهر هو كما

 فيتوهم املهجور لنفس تربوي شرعي لقصد وليس مادية ألمور أخاه املسلم يهجر بأن الناس بني يقع ما وكثريا أيام

 الرجل ذلك ألن يهجره مل أنه والواقع صنعا حيسن ممن هو املسلم األخ لذلك هجره حالة يف أنه اهلاجر ذاك

 ألخيه املسلم هجره مسألة ولذلك قلبه غيظ إرواء باب من وإمنا هلا ومالزم عليها مستمر هو معصية أو أمرا يركب

 فيه فيقع يتورط أن من احلذر أشد حريا يكون أن املسلم على جيب اليت األمور أدق من هو الشرعي اهلجر املسلم

  . يشعر وال يدري ال وهو للهجر احملرم السابق احلديث وخيالف

  .مهوعد اجلواز حتدد اليت هي النية الغيبة نفس املوضوع يف أستاذنا يعين : السائل

 أن إليه النظر ألفت أن أردت الذي لكن النيات إىل كلها األعمال مرجع شك بال النية فقط نعم : الشيخ

 يكذب وقد تأديبه بنية هجره هو إمنا بأنه له فيصور حمض دنيوي لسبب أخاه يهجر فال لنفسه ينتبه اإلنسان

 على وإمنا املهجور ذلك قبيل من هو ءاالفرتا هذا أو الكذب هذا وليس فيهجره فرية ويفرتي مثال اإلنسان

 خطأ ارتكب أنه مبجرد املسلم ألخيه املسلم هجر باب فتح إذا وإال فعل ما بتحرمي يذكره وأن ينصحه أن اإلنسان

 اهللا وصفهم كما إخوانا يكونوا ال وأن يتدابروا وأن يتقاطعوا وأن يتهاجروا أن املسلمني على جيب أنه معناه هذا

  . إليه النظر ألفت أن أردت الذي ذاه وتعاىل تبارك

  . النصيحة الدين هذا وبعد : السائل

  ؟ حصل قد التأديب أن يقرر من التأديب من الغرض حتقق ما إذا : السائل

 ذلك من أكثر لنا فليس..  فعل عما االعتذار األقل على أو واإلنابة التوبة املهجور الرجل من ظهر إذا : الشيخ

  ؟

  ؟ األمر هذا يف اآلخرين املسلمني دور ما املهجور توبة رغم اهلاجر أصر إذا يعين : السائل

  .  تاب أن بعد : الشيخ

 واألصحاب لألقارب دور هناك فهل عليه ومصر هجره على زال ما واهلاجر خطئه عن الرجل تاب نعم : السائل

  ؟ واألهل

 هل للهاجر بالنسبة بل للمهجور نسبةبال ليس اآلخرين شعور أن أعلم واهللا  سؤالك من أفهم يعين : الشيخ



  ؟ اهلاجر فيهجر األمر ينقلب

 من على واجب هناك فهل ... أصر اهلاجر  ولكن خبطئه واعرتف وأناب اعرتف املهجور ... يعين ال : السائل

  ؟ وننبهه اهلاجر على نعود أن األمر ذا يعلم

 الدين(  أن ، اخلطيب الشيخ ا نطق فقد حةنصي أنه قضية أما ... قلبت أنا ولذلك ذلك قلت أنا : الشيخ

 له هجره يف اهلاجر واستمر وأناب تاب قد املهجور كان فإذا التناصح وجوه يف كثريا هذا وكان ، ) النصيحة

 لكنه اهلاجر يهجر أن إىل القضية تنقلب آنفا مازحا يعين علقت كما الدور لقلب اآلن حنن نقول ال خمطئ فهو

  . اآلن كدور  انتهى أنه ينبه

  ؟ منه مطلوب شيء هناك هل وأصر اهلاجر وبقي وثالث واثنني مرة املهجور حاول ما وإذا : السائل

  ؟ ماذا فعل املهجور ، عفوا : الشيخ

 مرة حياول أنه مبجرد دوره يسقط يعين أمره يسلم ... وأصر رفض عليه يسلم أن مرة من أكثر حاول : السائل

  ؟ ... حياول لعمرا طول يستمر أم وثالثة واثنني

  ؟ املهجور على تتكلم ... : الشيخ

 فهل ، موقفه على مصر وذاك وثالث واثنني ومرة ، أخرى مرة البني ذات يصلح أنه حاول املهجور : السائل

  ؟ إليه يقرب حياول العمر طول أو وثالثة واثنني مبحاولة يكتفي املهجور

 آمثا هو فيكون اهلاجر على القضية وتنقلب واجبه انتهى لكسؤا فهمت اآلن ... ، معقوال ليس هذا ال : الشيخ

 هناك مثال هناك كان إذا إال آنفا ذكرته مما أكثر املهجور على جيب ال ألنه ينصح إنه قلنا ولذلك اهلجر يف

  . احلقوق هذه يؤدي ال املهجور وهذا مثال مالية حقوق

  ... : السائل

  . لدورا انتهى ، هذا تقصد ما أنت ولذلك : الشيخ

 عمه يعين نفسه على األمر قصد ما كمان حقيقة اهلاجر يكون قد آخر سؤال السؤال هذا عن يتفرع : السائل

  ... شابه وما أوالده ومع اآلخر مع احلديث ومنعه أوالده األهل إىل

  . وأناب تاب قد الرجل أن للجميع تبني وقد : الشيخ

  . نعم : السائل

  . ذلك يف يستمروا أن ؤالءهل جيوز ال الكالم نفس : الشيخ

 كل أن وعلما أوالده ... يعين فرضا مات املهجور اآلخر لو فحىت اثنني بني قوية ... انسحاب ، طيب : السائل



  ؟ اثنني شخصني بني قضية فيه يف بذاته مكلفا إنسان

  أيضا فهجروا أوالد له  املهجور أن حييي أبا يا تقصد يعين : الشيخ

  . نعم بسببه : السائل

  . )) أخرى وزر وازرة تزروا وال((  ألنه جيوز ال هذا ، بسببه : الشيخ

 رأي اخلليفة إىل محل عمار عندما ، ياسر بن عمار مع عنه اهللا رضي عثمان سيدنا عن الرواية طيب : السائل

  ... أال حلف عمار هذا وبعد ... حىت عليه هجم عثمان إن يقال املناصب وتوليتهم أقاربه بتقريبه املسلمني

  . اهلجر للمسلم وجتيز تبيح اليت األحاديث ، الكثرية األحاديث يف : السائل

  . يوما مخسني هجروا حيث ، )) ... خلفوا الذين الثالثة وعلى((  الصحابة بني واقع اهلجر : الشيخ

 آخر ليلد فيه كذلك غريه يف لكن ... ، عام بشكل املسلمني على ينطبق أساس على الدليل هذا : السائل

  . الدليل هذا ألن يوضح

 طالب يسلكه أن ينبغي الذي العلمي األسلوب هو ما هذا آخر دليل يف_  اهللا عبد أبا_  قولك أخي : الشيخ

  ... هذا العلم

  ؟ توضح أكثر كان فإن ... ذاك أما النهي يف واضحة كثرية أدلة هناك يف تتوضح األمور بدنا : السائل

 ... أنا احلديث غري يف ... أنه خاصة معنا كثريا يقع وهذا يقول كما هذا اآلية غري فيه إنه لك أقول : الشيخ

 القرآن يف اهلجر جواز الشرع يف ثبت كان إذا املهم يتصور ال هذا ثالثة حبديثني فيها آيت الزم مسألة ذكرت وإذا

 غري الدليل هذا بأن احلاضرين عريش السؤال هذا ألن ملاذا الدليل هذا غري يف حينذاك يقال أن ينبغي ما الكرمي

 ، السؤال بإحسان لتذكري فقط باملوضوع عالقة له ما جانيب تنبيه هذا آخر دليال ذكرنا حنن ولذلك ، كاف

 نساءه هجر وسلم عليه اهللا صلى النيب أن ثبت لقد أقول هذا بعد قدميا يقال كما العلم نصف السؤال وحسن

 عالقة له احلديث هذا ألن احلديث هذا يف أنه كما أنه ثان طرف من ؤالس يأيت أنه أخشى ما أخشى وأنا شهرا

  بالرجل النساء

  . ... يف نريد : السائل

 القرآن يف عليه املنصوص األول اهلجر من املقصود ، اآلن اجلواب ما ... خشيناه الذي هذا حنن ال : الشيخ

 حمض تعبدي أمر هو هل األذهان لشحذ سؤال ةالنبوي األحاديث يف عليه املنصوص الثاين اهلجر من واملقصود

  ؟ املعىن معقول هو أم املعىن معقول غري

  . املعىن معقول : السائل



 إىل نتعداه وال النص هذا عند نقف حينئذ تعبديا ليس املعىن معقول وحكمه نص جاء إذن املعىن معقول : الشيخ

 خلفوا الذين الثالثة أصحابه يقاطعوا الكرام أصحابه رأم السالم عليه الرسول ملاذا نصني أمام اآلن فنحن ، غريه

 الوترية نفس على كان إذا عمرا زيد هجر ملاذا نقول حينئذ تأديبا نساءه هجر الرسول ملاذا تأديبا اجلواب الشك

 بعيدا نذهب وما هجر ليس هذا  جدا واضح وهذا شك بال الفرق لكن الصحيحة والسنة القرآن من دليل فيه

 الثالثة أولئك مبقاطعة مباشرة أمروا الذي الصحابة الناس أولئك كهجر وعمرو وبكر لزيد األلباين جره ليس بكم

 األلباين وهو اهلاجر هذا يكون أن املهم لكن معصوم ألنه نساءه الرسول كهجر ليس واألوىل فاألوىل خلفوا الذين

 هناك وكان أخطأ وإن والسنة الكتاب تهوقدو  مأجور فهو ذلك يف أصاب إن فهنا للمهجور ؟ ملن تأديبا يهجر

  . عيويب إيل أهدى امرأ اهللا رحم بالل أبا يا ونقول  بذاك نرحب فنحن اخلطأ وجه على يدل أن ألحد جمال

    ... عدت لو فقال اخلذف عن الرجل ى ملا عمر ابن ... : السائل

 روى اخلطاب عمر بن اهللا عبد أن وهو ثحبدي يذكرنا علي الشيخ ، هناك وليس هنا ، اهللا عبد أبا يا : الشيخ

 أحد فقال ) بالليل المساجد إلى بالخروج للنساء ائذنوا(  قال أنه وسلم عليه اهللا صلى النيب عن حديثا يوما

 واهللا أفعل وتقول وكذا كذا اهللا رسول قال لك أقول" :  لولده الوالد قال " باخلروج هلن نسمح ال واهللا" :  أوالده

 أبدا أكلمك ما واهللا ، اهللا رسول قال ما عكس تقول وأنت اهللا رسول قال لك أقول قال ... " داأب كلمتك ما

  . تأديبه ؟ عمر ابن قصد هو ما مسلم صحيح يف واحلديث مات حىت كلمه وما

  ... آخر حديث فيه : السائل

  ... حديث مثل يكون ما قوي حديثه مثل حديثك يكون اهللا شاء إن ... : الشيخ

 له قال آخر صحايب له فجاء مغفل بن اهللا عبد ... امسه اخلذف عن خيرب ... الصحابة من واحد قال : لالسائ

 رسول إن لك قلت أنا" :  له فقال عمله يعمل ايضا الصحايب هذا فوجد ) الخذف عن نهى اهللا رسول إن( 

  " أبدا أكلمك ال إين" :  له فقال " ... ذا تصيد تزال ال وأنت ى اهللا

   معك سقف يظلين ال واهللا ... : السائل

  ؟ أيام ثالثة من أكثر ى الذي اهللا رسول حديث مع هذا جنمع كيف : السائل

 غليل إلرواء ، الدنيوي اهلجر هو احملرم اهلجر نقول حبييب يا ... شأن من اهللا ساحمك ، اهللا ساحمك : الشيخ

  . وارد غري سؤالك واآلن ويةترب لغاية فهو املشروع اهلجر أما ... هذا ضد النفس

  . ولده عمر بن اهللا عبد تربية اآلن : السائل

  . البنه املريب الوالد : الشيخ



   ... وجعله ارتدع ما يعين ما اهللا رسول صحابة من صحايب ابنه أن تعتقد يعين : السائل

 ملاذا عمر بن اهللا عبد ، أخرى قضية هذه هنا بالل أيب صاحبنا على وتسلم وترجع ، أخرى قضية هذه : الشيخ

 مل أو تاب قضية أما السالم عليه الرسول حديث جتاه اخلاطئ موقفه على تأديبا مات حىت كلمه وما ابنه هجر

 انتقام أو نفسه غيظ إلرواء هو هل ولده اهللا عبد هجر ملاذا نعرف يهمنا حنن املوضوع يف دخلها ما هذه يتب

 يعين املشروع غري واهلجر املشروع اهلجر  بني الفرق هذا فإذا شك الب هذا نبيه حلديث وانتصارا نبيه حلديث

 عليه والتعليق احلديث على الشرح يف قلنا فكما دنيوي ألمر يقع ما كثريا وهذا بعض مع بعضهم يتخاصم االثنني

 ، هللا هجر هنا هفي ما بالسالم أخاه يبدأ الذي خريمها هذا وبعد أيام ثالثة يتهاجران هؤالء االثنان انه مسح ربنا

 مثال اهللا إىل وأناب تاب املهجور أن السابق احلديث متام يف أيضا قلنا كما جليا ظهر إذا إال يستمر هللا اهلجر

 ألنك النائم على خيليها ما اهلجر سبب له يبني و آخره إىل حبيبه أو صديقه أو أخوه فهجره يصلي ال إنسان

 أجله من الذي السبب ذهب وجل عز هللا يصلي الرجل بدأ يهم ما قصرية طويلة مدة مضى ... تصلي ما أنت

  . وهكذا اهلجر كان

   ... : السائل

    فقط احلديث يف اإلجابة نعرف : الشيخ

  

  

 فيها فائدة يف يذكر بالشيء والشيء دمشق يف مرة بالباطل اادلني من معي الناس بعض يفعل كما : الشيخ

 ، بيك الدين جنم امسه الرتكي اجليش يف ضابطا كان بأنه بعد فيما تعرف ... رجل الدكان إىل جاءين ، علم

 يبدأ أفحصها قمت وأنا جنح وما كثريين ساعتيني عند تصليحها ومن منها شكا فيها انظر يل قال ساعة أعطاين

 مرة وال ناعاملت ما أنت أخي يا له قلت صغرية متفرقة حلييت شاب يومئذ وأنا إخل ... وكذا طيبون أنتم ويقول ميزح

 اتقوا( :  يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا ورسول ، نظرة له املسلم ال قال تسرع فيه يعين ثناء وهذا تزكية فهذه

  جتربنا ما بعد إال -  اللحية - هذه  تغرك ال جيدا أذكر يومئذ له وقلت ، ) اهللا بنور ينظر فإنه المؤمن فراسة

   الكلمة هذه من وتعجب طفل له بالنسبة وأنا ، ضعيف يثاحلد هذا له قلت اجلواب وأعطاين ال قال

  ؟ الكلمة ذه مسع ما حياته يف ميكن : السائل

 الشيخ على القريب األمس يف قرأناه حنن ضعيف أنت تقول أنت كيف ضعيف األسف مع صدق واهللا : الشيخ

 ، يعين الصوفية آداب يف رسالة عن بارةع القشريية الرسالة ... اهللا شاء ما نفسي يف أنا قلت القشريية الرسالة يف



 على أصررت أنا ، الصوفية من للمتأخرين خالفا باألسانيد األحاديث يذكر هذا القشريي احلقيقة الفرق لكن

 إىل صيته واصل يومئذ الدقل علي الشيخ ، الدقل علي الشيخ على من على درست أنت لك يقول بدأ موقفي

  ... ال له قلت التيجانية يقةالطر  شيخ ألنه الناس عند السماء

  . صحيح ، ضعيف احلديث هذا يقول املنهج هذا يعرف : السائل

 أحيانا يقولوا والعكس عقله من أكرب علمه يقولون العلماء بعض ... رآين أليس لكن هو عارفه الذي : الشيخ

 إذن ال ؟ الدقل علي الشيخ على قرأت من على سين من أكرب علمي يف شاب ،وأنا وهكذا علمه من أكرب عقله

 أنا أنه عقله يف يدخل كان ما ، ال قلت الشام دمشق يف الزمان حمدث كان هذا احلسيين الدين بدر الشيخ على

 فاتفقنا ، احلديث بسند لك آيت أريد اهللا شاء إن يل قال املطاف اية املهم هنا من وال هنا من ال شيئا احكي

 واجهته دكاننا كان الدكان يف وأنا ثالثة يومني بعد اهللا شاء إن يأخذها مث أسبوعا عندي الساعة جتلس أنه عليه

 عندي غرض عنده أحد فإذا  قليال وأخلي احلديد فأنزل  حارة تصري عليها الشمس تظلم ملا الصيف يف غربية

 ناقال فعال هو وإذا الورقة فتحت ومشي الورقة رمى ذاك راح حضين يف صارت ورقة إال حسست ما اياه أعطيه

 حىت هنا وقف ليته نفسي يف قلت آخره إىل فالن حدثنا فالن حدثنا يقول بالسند القشريية الرسالة من احلديث

 قرأت يل قال تفضل نعم الساعة صلحت السالم وعليكم عليكم السالم الساعة أخذ ميعاد جاء ، اجلواب أعطيه

 هذا من شيء فيه ما ال يل قال لك قلت كما فضعي يقول املؤلف أن رأيت قلت ... قال ، نعم له قلت الورقة

 قال احلديث علم دارس أنت ما أنك يبدو أنت لكن نعم قلت خبطي احلديث نقلت أنا أخي يا قال بلى قلت

 اهللا رسول قال قال اخلدري سعيد أيب عن العويف عطية عن إىل فالن حدثين يقول ماذا انظر قلت يعين كيف

 هذه كانت ما يومئذ ... كفي على له كتبت ، آخره إىل ) ... المؤمن فراسة  اتقوا( :  وسلم عليه اهللا صلى

 له كتبت هيك تعمل ضغطناها إذا لكن فاحتا تكتب الكوبية وهذه ، كوبية يسمونه كان ناشف حرب األقالم

 تذهب الشاهد السابقة الدهشة على دهشة الرجل ازداد ضعيف احلديث علماء عند يساوي يعين شرطتني العويف

 امسه والشيخ سنتان عند هو مبجيئه فوجئت وإذا اخلاصة دكاين إىل والدي دكان من أنا انتقلت أيام وجاءت أيام

 العلم ينتزع ال اهللا إن( :  السالم عليه لقوله مصداقا الشديد األسف مع الديراين حممد الشيخ هذا الديراين حممد

 فيها يدرس من هذه األموي باملسجد القبة حتت ديثاحل يدرس كان هذا ، ) ... العلماء صدور من انتزاعا

 احلديث هناك يدرس وكان عنه ورث ، تالمذته من وهذا احلسيين الدين بدر الشيخ مجلتهم من العلماء كبار

 إن له قلنا هلذا بينا ما مثل ... معناه ما فاهم هو وال واملنت بالسند احلديث يلقي احلديث دراسة معىن وانظر

 عجيبة اهللا تقادير يعين اهللا وسبحان الديراين حممد الشيخ هذا مع سنتني بعد مبجيئه ففاجأين ضعيف العويف عطية



 يأخذ أن يريد الذي الزبائن لتلقي الدكان أفتح لكن اشتغل ما الدكان افتح اجلمعة يوم وعاديت اجلمعة يوم جدا

 إذا فقط اليوم ذلك ويف ... الغوطة من ونفالح عليه ميرون ... عام طريق على الدكان اآلن ساعة حيط أو ساعة

 عندي موجودة اليت النسخة نفس والرتهيب الرتغيب يف أقرأ أنا كنت اشتغل ما لكن ساعته يأخذ يريد زبون جاء

 وهذا واستقبلتهما إليهما قمت بيك الدين جنم ومعه الشيخ دخل ملا آخره إىل وضعيف صحيح إىل وقسمناها

  . وأجلستهما أفعله ما نادر

  . قبل من عندكم معروف هو : السائل

 خطة يعين - السؤال يوجه رأسا بيك الدين جنم إال جيلسا أن كاد ما الشاهد ، شكال اعرفه نعم : الشيخ

 ضعيف حديث ) اهللا بنور ينظر فإنه المؤمن فراسة اتقوا( :  حديث أن شيخ يا صحيح هل قال - مرسومة

 أنه الدليل وهذا أخطأ ما صحيحة روايته خترجيي كان وفالن وفالن داود أبو رواه صحيح حديث هذا ال قال

 ضعيف حديث صحيح حديث يسأله هو احلديث من عامل جواب هذا قلت أنا لكن والتخاريج املتون يف حيفظ

 نوفال داود أبو رواه قال ومسلم البخاري رواه له قال وما ... فالن رواه والنعم بلغتنا نقول حنن فالن رواه ال قال

 هذا من شيئا أمسع ومل حسن بسند صحيح بسند ينهيه أن الرواة يذكر وأن البد أنه املفروض فكان ... وفالن

 أن أريد اإلهلي الكمبيوتر اشتغل رأسا معه أتصرف كيف علم عنده ما فارغ الرجل إنه رأسا حكمت الكالم

 هذا قبل ... خمططي يل خرب لشغلةا يل خرب الشاهد وهكذا افرتضته هكذا وأسأله  أصل له ما حديث أعطيه

 ضعيف العويف عطية ، العويف عطية طريق من رووه هؤالء بس شيخ يا له قلت وفالن فالن رواه أنه يل ذكر ملا

 له أذكر أن أريد مخ اىل حتتاج ... هذه الفقهاء ذكره ما ضعيفا كان لو قال أجابين شو احلديث علماء عند

 قيمة ماله ... إذن الفقهاء ذكروه وهذا أصل له ما يقول علم عن كان إذا عنده رأيه هو ما الفقهاء ذكره حديثا

:  مشهور حديث حينئذ بايل يف خطر امليزراب حتت صرنا املطر حتت كنا نقول ما مثل اصال له جعل أصل له ما

 يف أيكر  هو ما أستاذ يا له قلت ، ) الحطب النار تأكل كما الحسنات يأكل المسجد في المباح الكالم( 

 له قلت كذاب فهو الظن أسأنا وإن خمطئ فهو الظن أحسنا إن يقينا أكرب اهللا ، ثابت احلديث قال احلديث هذا

 رواه قال يقال كما  ابالة على ضغثا اجلواب يف زاد أنه كما ؟ رواه من له قلت املناقشة يف معه النفس متابعا

 مسند ، أمحد اإلمام رواه الشاهد ، النوعية هذه من اهذ خرب عنده ما أمحد اإلمام كمان كذاب أمحد االمام

 ألفا ثالثون املكررات تصفية مع املكررات مع حديث ألفا أربعون فيه جملدات ستة يف مجيعا تعرفون أمحد اإلمام

 على يقولون كما قرأه كان ان كله أمحد اإلمام مسند قرأ يعين  هذا الكالم حيكي الذي الشيخ هذا حديث

   -  يفضحه أن يريد اهللا -  أمحد لإلمام عزاه الذي من إذن له قلت ال قال املسند قرأت أنت له قلت الربكة



  
  


